
KRYNOCZKA

КРЫНОЧКА

Parafia Prawosławna w Dubinach

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Chrystus Zmartwychwstał!

Życzymy Wam pełnego duchowej radości przeżywania
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

miłości i spokoju w Waszych sercach i domach.
Niech światło Paschalnej Nocy objawi sens życia,

a Dobry Bóg błogosławi nowe zamiary,
obdarzając Was zdrowiem i wszelką pomyślnością.
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WARTO WIEDZIEĆ
ŚWIĘTY OGIEŃ
Rokrocznie od ponad 1500 lat, po nabożeństwie pod przewodnictwem 

prawosławnego patriarchy Jerozolimy, lampa znajdująca się w Grobie Pańskim za-
pala się w nadprzyrodzony sposób za sprawą zstępującego z nieba Świętego Ognia. 
Dzieje się to zawsze w prawosławną Wielką Sobotę (do XVI wieku Wielkanoc w 
tym samym terminie obchodził także Kościół Rzymskokatolicki). Mnóstwo na-
ocznych świadków oraz przekazów historycznych potwierdza, że zejściu Ognia 
często towarzyszą głośne grzmoty, błyski oraz samoistne odpalenia lamp i świec 
znajdujących się w różnych miejscach Bazyliki. Ponadto, przez pierwsze kilka 
minut od momentu zejścia, płomień świec odpalonych od lampy nie parzy.

Rankiem w prawosławną Wielką Sobotę wszystkie lampy i świece wewnątrz 
Bazyliki Grobu Pańskiego zostają zgaszone. Do Grobu Pańskiego wchodzi spec-
jalna komisja, która po upewnieniu się, że we wnętrzu nie ma żadnych źródeł og-
nia, pieczętuje Grób Pański woskiem na pamiątkę pieczęci pozostawionej przez 
rzymską straż. W południe prawosławny patriarcha Jerozolimy wchodzi do Bazyl-
iki w towarzystwie tureckich straży i rozpoczyna się tradycyjna litania. Po litanii z 
Grobu zdejmowana jest pieczęć i do wnętrza Grobu wnoszona jest zgaszona lampa, 
która ma zostać zapalona Świętym Ogniem. Następnie patriarcha zdejmuje wier-
zchnie szaty liturgiczne i zostaje przeszukany pod okiem wspomnianej komisji. 
Po upewnieniu się, że nie posiada on żadnych źródeł ognia, wchodzi do wnętrza 
Grobu trzymając cztery pęki nie zapalonych świec (każdy z nich liczy 33 sztuki 
jako symbol 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa). Patriarcha klęczy samot-
nie przy kamieniu, na którym położono ciało Jezusa i modli się, prosząc Jezusa 
Chrystusa o błogosławieństwo dla wiernych. W tym momencie, w sposób nadprzy-
rodzony, na Grób Pański zstępuje Święty Ogień i rozprasza się wewnątrz Bazyliki, 
jednocześnie zapalając lampę we wnętrzu Grobu. Patriarcha zapala swoje świece 
od lampy i przekazuje Ogień zebranym w Bazylice. Następnie wierni przenoszą 
płomień do swoich domów i wspólnot religijnych.

Warto dodać, że współcześnie Święty Ogień jest transportowany samolotami 
do wielu krajów. W tym roku po raz dziesiąty, prawosławna delegacja dostarczy 
płomień do Polski kilka godzin po jego zejściu. Dzięki temu Święty Ogień będzie 
obecny na nabożeństwach paschalnych, które rozpoczną się o północy w cerkwiach 
w całej Polsce.

JAJKA WIELKANOCNE
Obowiązkowy atrybut i symbol święta Paschy. Od pradawnych czasów w 

mitologiach wielu kultur jajko było symbolem życia, istnienia, początku świata, 
płodności. W chrześcijaństwie stało się symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. 
Zgodnie z tradycją prawosławną jajka maluje się głównie na czerwony kolor; są 
to tzw. kraszanki (rus. krasnyj, „czerwony”). Według legendy zwyczaj ten sięga 



Z życIA pARAfII
Dnia 12 marca 2019 r., we wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, Jego 

Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski odwiedził naszą 
parafię. Władyka odprawił wielkie powieczerze z czytaniem Wielkiego Kanonu Po-
kutnego św. Andrzeja z Krety w asyście kleru świątyni. Zebrani wierni dubińskiej 
parafii wysłuchali troparionów mówiących o drodze duszy ludzkiej od największego 
upadku do świętości. Po nabożeństwie biskup Paweł zwrócił się do zebranych z 
wielkopostnym pozdrowieniem.

Dnia 7 kwietnia, w święto Zwiastowania Bogurodzicy odbyło się poświęcenie 
utwardzonego placu przed świątynią parafialną. Uroczystości świąteczne 
rozpoczęły się od Boskiej Liturgii. Pod koniec nabożeństwa zostały poświęcone 
nowe podświeczniki zakupione do cerkwi św. Braci Machabeuszy na Krynoczce. 
Następnie proboszcz skierował do wszystkich zebranych słowa wdzięczności za 
pomoc okazaną przy realizacji tych inwestycji. Szczególne podziękowania zostały 
skierowane do Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce Pana 
Jarosława Kota oraz do właściciela firmy Parbud Pana Roberta Berka. Jako dowód 
wdzięczności tym wyjątkowym ofiarodawcom proboszcz wręczył symboliczne 
„cegiełki” i pisane ikony Bogurodzicy. Następnie przed cerkwią odsłużono molebien 
dziękczynny wraz z modlitwą za wszystkich ofiarodawców i dokonano poświęcenia 
placu przed świątynią. Po nabożeństwie wszyscy, licznie zebrani w tym dniu para-
fianie, uczestniczyli w słodkim poczęstunku przy herbatce na placu przy cerkwi.

czasów rzymskiego cesarza Tyberiusza. Przybyła do niego św. Maria Magdale-
na i zaczęła głosić Ewangelię od słów: „Chrystus zmartwychwstał”. Jajko, które 
przyniosła mu w darze, zmieniło wówczas barwę na czerwoną. Kolor czerwony 
jest także symbolem krwi Pańskiej. Jedną z licznych tradycji iwlekanocnych jest 
obdarowywania się jajkami. Wśród ludności białoruskiej Podlasia był zwyczaj 
chodzenia po wsi (w drugi dzień Paschy) z tzw. „wołoczebnym” (zbieranie jajek). 
Młodzież i dorośli szli przez wieś od domu do domu, śpiewając pieśni sławiące 
zmartwychwstałego Chrystusa i życząc gospodarzowi dobrych plonów. Ten 
obdarowywał ich kolorowym jajkiem, częstował kawałkiem pieroga czy mięsa. 
Praktykowany też był zwyczaj zabawy z jajkami wywodzący się jeszcze z dawnej 
Rusi, tzw. bicie się jajkami. Zabawa ta polegała na uderzaniu się nawzajem czub-
kami jajek. Wygrywał ten, którego jajko się nie rozbiło. Do dziś istnieje zwyczaj 
obdarowywania kolorowymi jajkami dzieci przez chrzestnych lub kogoś bliskiego 
z rodziny. W ludowych wierzeniach jajko miało moc magiczną. Przechowywano 
je przez cały rok, aby chroniło dom od nieszczęść; było symbolem płodności, 
pomyślności i zdrowia. Skorupki jajek rozrzucano po polu w intencji urodzaju. 
Na Podlasiu do dziś zachował się zwyczaj przynoszenia jajek na groby w okresie 
paschalnym. Obyczaj ten wyraża radość zmartwychwstania Chrystusa, którą żywi 
dzielą się ze zmarłymi.



Kontakt
Parafia Prawosławna Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny
Dubiny, ul. Szkolna 2
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 27 04
Proboszcz Parafii
ks. prot. Andrzej Busłowski
Wikariusz
ks. prot. Marek Litwiniuk
tel. 602 122 333

Drodzy Bracia i Siostry
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna zwracają 
się z prośbą do wszystkich osób chcących 
wspomóc Parafię o przesyłanie ofiar na konto:

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Dubinach

02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

Ofiary można również wpłacać
Radzie Parafialnej w cerkownom jaszczyku.

Za ofiary Spasi Was Hospodi!

4 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
5 maja Niedziela Antypaschy, św. ap. Tomasza
Godz. 7:30 Św. Liturgia, święcenie grobów na starym cmentarzu
11 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
12 maja Niedziela Żen Mironosic
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 10:00 Św. Liturgia
18 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
19 maja Niedziela o Paralityku
Godz. 9:00 Św. Liturgia
21 maja (wtorek) Św. ap. Jana Teologa
Godz. 9:00 Św. Liturgia
22 maja (środa) Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy
Godz. 9:00 Św. Liturgia
25 maja (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
26 maja Niedziela o Samarytance
Godz. 9:00 Św. Liturgia

Harmonogram nabożeństw maj 2019


